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EN SOMMAR MED NYA GREPP
Våren börjar så smått anlända till 
Läckö, och i trädgården planteras 
det för fullt. 

Både slottet och naturum håller 
öppet dagtid, även om pandemi-
lagen sätter strikta gränser för hur 
många besökare som får vistas hos 
oss samtidigt. Än så länge har det 
fungerat bra, och våra besökare visar 
stor förståelse för hur vi arbetar. 
Inför sommaren tar vi lärdom från 
vad som fungerade bra förra året, 
och bygger vidare på det. Vi rustar 
oss också för att kunna ta emot fler 
besökare om restriktionerna släpper 
pga minskad smittspridning och att 
fler är vaccinerade.

Under sommaren ser vi fram emot 
flera fina utställningar. Bland annat 
Nationalmuseums ”Nära natu-
ren – inspirationskälla för konst 
och design”, Rörstrands ”Planer på 
porslin – om att bygga ett museum”, 
och ”Konstnärer kring Kinnekulle”. 
Som ni redan vet blir det vare sig 
invigning, midsommarfirande eller 
opera på Läckö i år, men vi ser fram 
emot 2022 då vi hoppas och tror 

att vi kan erbjuda dessa fantastiska 
sammankomster igen. Projektet med 
att restaurera fasaden på slottet går 
vidare. Nyligen fattade Fastighetsver-
ket beslut om att avsluta putsningen 
av de södra sidorna av det östra 
tornet och kyrkan med en så kall-
lad avfärgning. Det betyder att man 
i sista skedet lägger kalk på ytan, 
vilket gör den jämnare och uppfattas 
som ljusare. Det är något vi arbetat 
för att få till, och är därför glada 
över att det blir så. 

Eftersom även 2021 blir ett mellan-
år så passar vi på att testa lite nya 
grepp. Vi har en ny hemsida och 
den kommer att fortsätta utvecklas 
under året så att det blir lättare för 
våra besökare att få en överblick av 
alla aktiviteter som finns att välja 
mellan, och även göra bokningar 
direkt online. Det är en angelägen 
satsning eftersom vi i år inte kan ta 
emot så stora besöksgrupper samti-
digt. Med online-bokning kan våra 
besökare planera sina vistelser hos 
oss bättre. En annan anpassning vi 
gör är att flytta slottsbutiken till 

Fataburen, helt enkelt för att nuva-
rande butikslokal är så liten att den 
pga pandemilagen knappt rymmer 
några besökare. Den nya tillfälliga 
lösningen kommer bidra till en trev-
ligare helhetsupplevelse. Slutligen 
har vi goda förhoppningar om att 
tillsammans med Fastighetsverket 
genomföra ett tillfälligt försök med 
fasadbelysning av slottet under som-
maren/hösten. 

Jag som skriver detta heter Jan 
Malmgren och tillträdde som ny vd 
för Stiftelsen Läckö Slott den 1 mars. 
Det är med stor ödmjukhet jag går in 
i uppdraget och tar vid där Magnus 
Lönnroth lämnar efter ett fantastiskt 
väl utfört arbete. Min ambition är 
att fortsätta det fina förvaltandet av 
Läckö, och också bidra till utveck-
lingen av platsen. I det arbetet ser 
jag fram emot ett gott samarbete 
med vänföreningen, och passar på 
att hälsa er alla välkomna till Läckö!
Läckö Slott, 22 mars 2021

Jan Malmgren
VD Stiftelsen Läckö Slott



Som alla Läckö-vänner vet har slotts-
kyrkan fått ny puts. Vi kan vara stolta 
över det arbetet. Av minst två skäl:

 Kyrkan – och på sikt hela slottet  
– kommer att få en puts som är 
snarlik den som slottet hade under 
De la Gardies tid.

 Arbetet med putsen har flyttat 
fram forskningsfronten.

Forskning kring puts har gjorts 
under långa tider. Lokal tillverkning 
av kalkbruk genom s k bränning och 
släckning av kalksten har genom-
förts i många projekt. Genom nya 
infallsvinklar har Jonny Eriksson vid 
Göteborgs universitet, GU, i Marie-
stad kommit hemligheten med äldre 
brukstyper på spåren. Detta har vi 
nu jobbat vidare med.

Vår puts har andra egenskaper 
än alla andra bruk på marknaden. 
Kalkbruket kan påföras tunnare, det 
fäster bättre till underlaget och det 
spricker inte som modernare bruk 
gör. Kort sagt pekar allt på att vi fått 
ett väldigt bra putsbruk.
Vilken färg kommer kyrkan att få? 
Från 1960-talet har slottet varit 
bländande vitt. Man blandade till 
och med glimmer i färgen, vilket 
gör att ytan glittrar i solen. Den nya 
putsen får sin färg av den brända 
kalken. Den varierar i olika väderlek 
och vid olika luftfuktighet, allt från 
varmt vit över till ljust beige eller 
med en dragning åt svagt gult. Men 
genom några slutliga behandlingar 

I den nya permanenta stadshistoriska 
utställningen Berättelser från Lidkö-
ping lyfter man fram trettio personlig-
heter som präglat staden. En av  
dessa är greven Magnus Gabriel  
De la Gardie.
Människor och berättandet står i 
centrum i den nya utställningen. 
Vi möter företagare, hantverkare, 
tjänstefolk, barnarbetare och många 
andra som levt och verkat i den lilla 
staden vid Lidans mynning.  De 
berättar om sig själva, om andra  
personer, eller blir berättade om. 
Vad har de lämnat efter sig? Före-
målen i museets samlingar ge svaret 
och personernas tillhörigheter finns 
att se i utställningen. 

STADEN SKA BEFOLKAS AV  
CIVILISERADE MÄNNISKOR
En av personligheterna som lyfts 
fram i utställningen är greven på 
Läckö slott, Magnus Gabriel De la 
Gardie. År 1671 skriver greven i 
ett brev till magistraten och avslö-
jar vad han har för ambitioner för 
Lidköping. Han vill att staden ska 
befolkas av civiliserade människor. 
Ingen ”brysk eller suspekt” person 
skall tillåtas bo där. För att stödja 
stadens tillväxt lovar han att ”alla 
våra hantverkare som är i vår tjänst” 
ska flytta dit. 
I slutet av 1670 talet skriver Magnus 
Gabriel om sin stad att det finns 
trettio olika hantverk etablerade, 
vilket ska vara mer än i de flesta 
landsortsstäder. Att näringslivet 
ändå inte har sett lysande ut beror, 
menar greven, på borgarnas moral. 

Att de slösar bort den lilla förtjänst 
de gör på ”otienligt lefverne”. Att 
krig i området hade begränsat möj-
ligheterna till tillväxt, som borgarna 
menade, avfärdade han. 

ÖPPNAR DEN 19 JUNI
Utställningen har tagits fram med 
anledning av Lidköpings 575-årsdag 
och Vänermuseets 25-årsjubileum. 
Håll utkik för mer information via 
Youtube, sociala medier och väner-
museet.se!
             Vänermuséet

PS! Ett av föremålen som visas är en 
bok som har tillhört Magnus Gabriel 
De la Gardie. Nyfiken på vilken? 
              Välkommen!

VÄNERMUSEET GLÄNTAR PÅ DÖRREN  
TILL JUBILEUMSUTSTÄLLNING

HEMLIGHETEN BAKOM KALKPUTSEN PÅ LÄCKÖ
kommer ytan att bli slätare och lju-
sare och därmed mindre avvikande 
från den vita kulören. 

På slottet finns rester av gammal 
puts. Den största sammanhängande 
ytan finns under sakristian, 14 kvm 
som är i stort sett orörd sedan 1665. 
Vi tog med oss en liten bit som satt 
lös för att jämföra med den nya 
putsen. Och det visade sig då att det 
knappt går att se någon skillnad på 
putsen från 1600-talet och den vi nu 
använt. Bättre betyg är svårt att få!

Att putsa om hela slottet är en dyr 
historia, och kommer att ta många 
år. Till dess får vi finna oss i att det 
kan vara lite nyansskillnader mellan 
olika delar. Även om vi gjort vad 
vi kan för att utjämna skillnaderna 
utan att för den skull ge avkall på de 
kulturhistoriska aspekterna.

     Allan Ahlman 
     Slottsarkitekt

Kalkstenen bränns i ugnen under tre dygn.

Påväxten av rödalger kommer sannolikt att bli mycket mindre eller inte förekomma alls på den 
nya putsen.

Färgskillnaden är nästan obefintlig mellan ny och ursprunglig puts.

356 år gammal puts sitter fortfarande kvar på väggen.

LÄCKÖ VÄNNERS ÅRSMÖTE 2021
Årsmötet, som enligt föreningens stadgar skall hållas senast i juni månad, är på grund av  
Coronapandemin med dess råd och restriktioner från myndigheterna, framflyttat: 

Tid Lördagen den 21 augusti 2021 KL 11.00
Plats Läckö Slott, Naturum Vänerskärgården - Victoriahuset

I samband med årsmötet planeras ett kortare föredrag och efter detta finns möjlighet att inta 
gemensam lunch till reducerat pris på Hvita Hjorten.Vill du äta lunch, vänligen anmäl detta i 
förväg, senast 18 augusti, till Inger Fahl, inger.fahl@gmail.com eller telefon 070-695 73 92.

Reservation för ändringar.

SÅ HÄR GICK 2020
Här följer ett kort sammandrag ur 
Läckö Vänners verksamhetsberättelse. 
Verksamhetsberättelsen i sin helhet och 
dagordningen till årsmötet kan du läsa 
på det bifogade lösbladet.
Föreningen hade vid årets utgång 975 
betalande medlemmar (inkl. 3 heders-
medlemmar och 3 företag) vilket inne-
bär en minskning med 39 jämfört med 
föregående år. Årsavgiften var 200 kr  
för enskild medlem, 2.000 kr för 
guldmedlem (10 år) och 2.000 kr för 
företag. 

Läckö Vänner anordnade i februari 
ett studiebesök till Skara då ett 60-tal 
medlemmar deltog. Detta blev den 
enda gemensamma aktiviteten under 
hela året på grund av coronapandemin. 
Föreningens enskilda medlemmar har 
kunnat ta del av:
 Obegränsad fri entré till slottet och 

trädgården
 Specialpris på ett antal böcker
 50% rabatt på boken Greve Magnus 

Kök och Hushåll
 20% på hela slottsbutikens sortiment
 Medlemsaktiviteter under våren
 50% rabatt på entré till Gunnebo 

Slott,  
 50% rabatt på entré till Nääs Slott 

Företagsmedlemmar har samtidigt 
erbjudits: 
 10 fribiljetter
 20% på slottsbutikens sortiment
 Specialvisningar, bl.a. utanför öp-

pettid, till specialpris samt särskild 
service vid aktivitet i anslutning till 
slottet
Föreningen framför sitt stora tack till 
Porslinsstaden Fastigheter AB, Desti-
nation Läckö-Kinnekulle och Hellekis 
Säteri som bekostat nyhetsbrevet.
Styrelsen riktar ett varmt tack till alla 
som på olika sätt stött verksamheten 
under det gångna året.

Även spiran, spåntaken och kyrkfönstren åtgärdas.



STIFTELSEN LÄCKÖ SLOTT  
FÖRENINGEN LÄCKÖ VÄNNER

Läckö Slott, 531 99 Lidköping
Telefon 0510-48 46 60       
Föreningens bankgiro 5749-1474

LÄCKÖ VÄNNERS ORDFÖRANDE       
Lars-Göran Lönnermark 
Malmgatan 5, 532 31 Skara        
Telefon 0511-182 36   
larsgoran10@gmail.com

SEKRETERARE                           
Inger Fahl                                   
Telefon 070 695 73 92      
inger.fahl@gmail.com

SKATTMÄSTARE OCH MEDLEMSANSVARIG
Ingrid Johnsson                            
Telefon 0510-101 73                                
ingrid.johnsson@kallandso.nu

RESOR     
Bodil  Warolin  (vice ordförande)                            
warolin.b@outlook.com                                
Britmari Brax       
britmari@brax.nu 

REDAKTÖR                                    
Helena Långström Schön                          
helena.schon@telia.com

Avgifter                    
Årsmedlem 200 kr/person/år 
Guldmedlem 2 000 kr/person/10 år 
Företag 2 000 kr/företag och år

Medlemskap              
Genom att bli medlem ger du ett värdefullt 
stöd till slottets verksamheter och  du får bland 
annat;

  Inbjudan till sommarinvigningen
  Gratis entré till slott & trädgård
  Specialpris till operaföreställningarna

För fler förmåner se vår hemsida: lackoslott.se.

Parkering
För endast 50 kr/år kan du parkera bilen på 
Läckö. Biljett löses i naturum.

                                                               
KLARA, FÄRDIGA,…?
GÅ! Ja, vi väntar verkligen.

Jag är väl inte den ende som rea-
gerat när startern inför ett 100-me-
terslopp i OS eller VM dröjt orimligt 
länge med att fyra av startskottet. 
Inte undra på om löparna då stres-
sats till tjuvstart! I andra sam-
manhang kan vi få uppleva något 
liknande, som i nöjesprogram i TV 
med tävlingsmoment: ”Vi har ett 
resultat…”, men sedan kommer inget 
på en för de inblandade påfrestande 
lång stund.

Så har vi haft det i åtminstone ett 
halvår nu. För ett år sedan tvingades 
de verksamhetsansvariga också på 
Läckö slott att tänka om och lägga 
ner. ”Men till hösten hoppas vi”. 
Och vi i Läckö Vänner hoppades på 
ett någorlunda normalt årsmöte i 
november. Inte heller det gick. 

”Men till våren hoppas vi”. Ja, vi 
önskar verkligen att Läckö slott kan 
ha öppna portar redan under våren, 
för trots alla restriktioner förblev 
slottet ett levande slott under förra 
årets sommar och har ekonomiskt 
sett klarat de stora påfrestningarna 
förhållandevis väl tack vare kloka  
åtgärder.  Men sanningen är ju egent-

ligen den, att vi bara försiktigt vågar 
säga: ”Men till sommaren hoppas 
vi”. Liksom vi i Läckö Vänner säger: 
Vi hoppas kunna ha ett årsmöte då 
vi får mötas lördagen den 21 augus-
ti, på Läckö. Sanningen är dock den 
att ingen i hela vårt samhälle ännu 
tydligt hört det befriande ”Gå!”

Beskeden låter vänta på sig. Res-
triktioner flyttas fram och till och 
med förstärks.

Också vi i föreningen får ligga där 
på startblocken och vänta på att 
ses på Läckö slott vid något arrang-
emang eller delta i stimulerande ut-
flykter. Förslag till utflyktsmål finns 
många. Styrelsen är ivrig när det 
gäller att komma igång med normalt 
styrelsearbete.

Nu får vi nöja oss med att först 
och främst önska VD Jan Malmgren 
och alla hans medarbetare glädje i 
arbetet och att de ska lyckas upp-
muntra varandra att hålla ut och 
planera vidare, för startskottet ska 
ändå komma, det vet vi. ”GÅ!”

Lars-Göran Lönnermark
ordförande

ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Stort tack till Ludvig & Co som har bekostat utskicket av detta brev!

Ekonomi     Juridik     Affärsrådgivning     Fastighetsmäkleri

ludvig.se   skara@ludvig.se   0511-34 58 50

 Årsmöteskallelse med dagordning.
 Medlemskort (eller inbetalnings-

kort, om du glömt att betala med-
lemsavgiften). Skriv ditt namn på 
baksidan av medlemskortet. 

 I år trycks det inte upp någon  
broschyr med sommarprogrammet  
på Läckö.

BIFOGAT I DETTA UTSKICK


